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Distriktssköterskors upplevelse av den egna yrkeskompetensen

Luleå tekniska universitet

Institutionen för hälsovetenskap

Avdelningen för omvårdnad

Ekström, Linn  

Gustafsson, Silje

Abstrakt

Den yrkeskompetens distriktssköterskan besitter påverkar hennes förmåga att främja hälsa, 
förebygga ohälsa och lindra lidande. Syftet med denna studie var att beskriva 
distriktssköterskors upplevelser av den egna yrkeskompetensen i relation till ålder, 
yrkeserfarenhet, antal utbildnings år och akademisk nivå. Verktyg för datainsamling var en 
enkät. Materialet analyserades sedan utifrån bivariat sambandsanalys med Spearmans 
rangkorrelation för att söka efter samband mellan variabler. Resultatet visade att
yrkeserfarenhet tillsammans med ålder var de variabler med störst inverkan på 
yrkeskompetensen, då främst inom området medicin. Gällande antalet eftergymnasiala 
studieår kunde inget samband påvisas. Den akademiska examensnivån inverkade svagt 
negativt på upplevelsen av medicinsk kompetens. Dock infördes bachelornivå och 
magisternivå relativt nyligen på grund- och specialistsjuksköterskeexamen. Detta betyder att 
de som har högre akademisk examensnivå har färre år i yrket jämfört med de som 
utexaminerades innan dessa krav infördes. Sammanfattningsvis påverkade ålder, antal år i 
yrket och flera vidareutbildningar inom hälso- och sjukvård distriktssköterskors upplevelse 
av yrkeskompetens positivt. 

Nyckelord: Kompetens, Ålder, Yrkeserfarenhet, Distriktssköterska, Omvårdnad



3

The district nurse’s experience of work-related competence

Luleå University of Technology

Department of Health Science

Division of Nursing

Ekström, Linn

Gustafsson, Silje

Abstract

The work-related competence of the district nurse affects her ability to promote health, 
prevent ill-health and alleviate suffering. The aim of this study was to describe the district 
nurse’s experience of the work-related competence related to her age, years of work 
experience, amount of academic years and her academic level of exam. Tool for collecting 
data was a questionnaire. The data was then analyzed on the basis of bivariat correlation using 
Spearman’s correlation in the search of association between variables. The result showed that
work experience and the age of the district nurse were the two variables with the greatest 
influence on the experience of work-related competence, mainly in the subject area of medical 
skills. Regarding the amount of academic years, no statistically significant correlation was 
found. The academic level of exam seemed to have a slightly negative impact on the 
experience of medical competence. However, higher academic levels were recently 
introduced in Swedish universities. This results in nurses holding higher levels of academic 
education having less years of work experience compared to nurses that graduated before the 
higher academic level was introduced. Age, years of work experience and additional 
education within the health care sector seemed to have a positive effect on the experience of 
work-related competence among district nurses. 

Keywords: Competence, Age, Work experience, District Nurse, Nursing
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Enligt Shipman, Burt, Reame, Beynon, Richardson och Addingtonhall (2008) är det inte 

ovanligt att distriktssköterskor kan känna sig osäkra på sin förmåga att hjälpa vårdtagare mot 

hälsa och livskraft. För att kunna känna sig trygga i sin egen yrkeskompetens och därmed 

kunna förmedla lugn och förtröstan till vårdtagare kan distriktssköterskor vara i behov av mer 

fortbildning och stöd i sin roll som specialistsjuksköterska och omvårdnadsansvarig.

Människor som är i behov av sjukvårdsinsatser upplever enligt Brännström (2007, s. 24) att 

vårdpersonalen fungerar som ett säkerhetsbälte i en turbulent vardag. Kunnig personal 

skänker lugn och trygghet när kroppen slits mellan sjukdom och hälsa. För att kunna skapa en 

tillitsfull vårdrelation är det av största vikt att distriktssköterskan har den rätta kompetensen 

för att trygga en högkvalitativ omvårdnad som skapar förtroende (Brännström, 2007, s.24).  

Kompetens definieras enligt Benner (1982) som en vilja och förmåga att utföra en handling 

med ett önskvärt resultat genom att använda kunskaper och färdigheter på ett adekvat sätt. 

Bakom kompetens ligger personliga egenskaper, tekniska färdigheter och ett kritiskt tänkande 

och har en kognitiv, affektiv och psykomotorisk dimension. Yrkeskompetens definieras som 

kompetens i den direkta yrkesutövningen.

Enligt Bahtsevani, Willman, Rohlin och Levi (2006) ska det finnas en strävan efter att ge 

omvårdnad på bästa möjliga vetenskapliga grund. Detta innebär att evidensbaserade 

kunskaper byggs upp från medveten och systematisk forskning. Det förutsätter att 

sjuksköterskan håller sig uppdaterad och prioriterar sökandet efter nya kunskaper inom sitt 

yrkesområde. Enbart rutin räcker inte för att framhålla en omvårdnadsintervention som 

effektiv, det krävs att interventionens nytta har stöd i vetenskaplig forskning. Med 

evidensbaserade kunskaper som en hörnsten i omvårdnadsarbetet kan patientsäkerhet och 

kvalitetssäkring av vården öka. Det finns ytterligare en dimension av distriktssköterskans 

kompetensområde som är aningen mer svårdefinierad. Det går inte att bortse från de 

erfarenhetsbaserade kunskaper som varje distriktssköterska erhåller under sitt 

yrkesverksamma liv och som integreras i hennes samlade yrkeskompetens. Skyvell, Nilsson et 

al. (2005) visar i sin studie att vårdpersonal med längre erfarenhet har utvecklat sitt 

förhållningssätt gentemot patienter och anhöriga och har en större förmåga att sätta sig in i 

människors livssituation. Detta talar för att distriktssköterskor med längre erfarenhet har 

större förmåga att lyfta blicken och se sina patienters sjukdom och behandling i ett vidare 

perspektiv än de som har kortare erfarenhet. 
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Enligt Östlinder, Norberg, Pilhammar Andersson och Öhlén (2006, s. 10 - 16) grundar sig 

erfarenhetsbaserad kunskap i empirin, och byggs upp genom att se många fall från den 

kliniska vården. Den beskrivs som en kombination av teoretisk kunskap, tyst kunskap, pratisk 

visdom, intuition, erfarenhet och personlig mognad. Det unika med kunskap som växer ur 

möten med människor och upplevda situationer är att denna typ av kunskap oftast inte blir 

granskad, men det är först när nya erfarenhetsbaserade kunskaper lyfts fram genom reflektion 

och i dialog med andra som de kan granskas, utvecklas och bli vedertagna. Den beprövade 

erfarenheten kan vara ett komplement till evidensbaserade kunskapen, och genom gemensam 

diskussion och reflektion utgöra en kollektiv och delad kunskapsgrund. På det sättet kan 

erfarenhetsbaserad kunskap bli en del av den samlade kompetens som distriktssköterskan 

besitter. Dock kan denna typ av kunskap också utgöra ett hinder för den professionella 

utvecklingen om den skulle förbli oreflekterad. Om distriktssköterskan känner en alltför stor 

trygghet till den erfarenhetsbaserade kunskapen kan detta minska mottagligheten för ny 

kunskap och senarelägga professionell utveckling. Det är av yttersta vikt att 

distriktssköterskan ser erfarenhetsbaserad kunskap som ett komplement och inte en ersättning 

för vetenskaplig kunskap. 

Enligt Östlinder, Norberg, Pilhammar Andersson och Öhlén (2006, s. 10 - 16) finns det också 

ett flertal faktorer som förhindrar att distriktssköterskan använder sina kunskaper på ett 

adekvat sätt. Bland dessa faktorer kan nämnas att brist på tid och hög stressnivå kan orsaka att 

distriktssköterskan trots bättre vetande väljer att hantera en situation på ett sådant sätt att 

hennes teoretiska kunskaper inte integreras i omvårdnadshandlingarna. På så sätt tas hennes 

fulla kompetens inte i anspråk. Otillräckligt med utrymme från organisation och ledning kan 

också bidra till en känsla av stress och oförmåga att ge det bemötande som krävs för att uppnå 

optimal omvårdnad. Forskarna Tabari-Khomeiran, Kiger, Parsa-Yekta och Ahmadi (2007) 

beskriver en rad faktorer som däremot gynnar utveckling och användning av yrkeskompetens. 

Arbetsmiljön kan till exempel vara tillrättalagd för att samla erfarenhet och nya kunskaper, 

som exempelvis att ny teknologi introduceras eller att arbetsuppgifterna är omväxlande och 

stimulerar till ansvarstagande. Möjligheter att få öva sina färdigheter bidrar också, samt ökad 

personligt inflytande över sin arbetsdag. Personkarakteristika som nyfikenhet, intresse, 

motivation och frågvishet verkar gynna inlärning och kompetenshöjning. Jobbrelaterade 

faktorer som samarbete med andra professioner, bemötande och respekt från kollegor och 

patienter samt erkännande av sjuksköterskeutbildningen som utbildning på akademisk nivå är 
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omständigheter som påverkar kompetenshöjning positivt. 

Förhoppningsvis kan studiens resultat leda till en ökad nyfikenhet för hur distriktssköterskors 

yrkeskompetens kan stimuleras och att ytterligare studier kan belysa frågeställningen. Om 

studiens resultat kan belysa vilka faktorer som påverkar distriktssköterskors upplevelse av 

yrkeskompetens positivt kan studiens resultat möjligen bidra till att distriktssköterskor får 

kunskaper i hur de själva kan stödja varandra i att bli mer kompetenta och tryggare i sin 

yrkesroll. Vidare forskning bör även kunna ge handledare och kollegor ökad förståelse för hur 

de kan lyfta specialistsjuksköterskestudenter och främja självkänslan och förtroendet för den 

egna kompetensen hos mindre erfarna distriktssköterskor. Genom ökad klarhet i vad som kan 

påverka yrkeskompetensen och tryggheten i yrkesutövandet positivt finns möjlighet att se 

samband och tillrättalägga arbetssituationen för såväl nyutexaminerade som erfarna 

distriktssköterskor.

Syfte

Syftet med denna studie var att beskriva distriktssköterskors upplevelser av den egna 

yrkeskompetensen i relation till ålder, yrkeserfarenhet, antal utbildnings år och akademisk 

nivå. 

Metod

En kvantitativ ansats med enkätstudie som metod valdes. Enligt Polit och Beck (2004, s.19, 

48-53; Trost, 2007, s.23) bör en kvantitativ ansats väljas när studien syftar att undersöka hur 

många, hur ofta och hur vanligt ett fenomen är. Studien baserades på den modell för 

forskningsarbete som beskrivs i Polit och Beck (2004, s.47-53) där forskningen delas in i 

olika steg. Litteratursökning och litteraturgranskning inom det valda ämnet inledde studien 

och den teoretiska kunskapen låg till grund för de oberoende variablerna som antogs influera 

på skattningen av yrkeskompetens. I studien gjordes även en bortfallsanalys.

Instrument

För att samla data till denna studie användes en enkät. En enkät består av frågor som riktas till 

en grupp människor med syfte att göra en intervjuundersökning av kvantitativ natur. En enkät 

kan liknas vid en intervju med skillnaden att enkäten besvaras personligt av intervjuobjekten 

utan att någon egentlig intervjuare ställer frågorna. Det som är positivt med att använda sig av 

enkäter är att forskarna når ut till ett större antal respondenter och att intervjuobjektens 
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identiteter förblir okända (Trost, 2007, s.9; Polit & Beck, 2004, s.350-351). Med grund i 

relevant forskning formulerades frågeställningar som sedan prövades genom preciserade 

frågor i en enkät till distriktssköterskorna samt genom samvariationsanalys av det insamlade 

materialet (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003, s.147).  Studien baserades på följande 

frågeställningar:

Hur påverkar distriktssköterskans ålder hennes upplevelse av yrkeskompetens?

Hur påverkar yrkeserfarenheten upplevelsen av yrkeskompetensen?

Hur påverkar antalet eftergymnasiala utbildningsår upplevelsen av yrkeskompetensen? 

Hur påverkar den akademiska examensnivån upplevelsen av yrkeskompetensen? 

För att utpröva enkätens utformning genomfördes innan själva studien en pilotstudie på 18 

blivande distriktssköterskor. Av dessa besvarades enkäten av 9 personer och feedback från 

dessa bidrog till ytterligare utveckling av enkäten. Enkäten (Bilaga 1) i denna studie bestod av 

två delar, dels en inledande del med frågor rörande deltagarens demografiska profil, dels en 

huvuddel med frågor som syftade att besvara studiens frågeställningar (Meretoja, Leino-Kilpi 

& Kaira, 2004). Frågorna som berörde yrkeskompetensen formulerades utifrån 

kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (SOSFS 1995:15). Önskad svarsfrekvens bör 

enligt Trost (2007, s. 137) ligga mellan 50-75 procent för att resultaten ska vara statistiskt 

tillförlitliga. Polit och Beck (2004, s. 366) önskar däremot en svarsfrekvens på över 65 

procent för att säkra studiens tillförlitlighet. 

Deltagare

Studiens population bestod av samtliga distriktssköterskor inom primärvården i ett utvalt län i 

Sverige. Dessa fick representera yrkeskåren genom att utgöra ett kluster (Trost, 2007, s.36). 

Under resultatdelen redovisas studiedeltagarnas demografiska profiler i relation till läns- och 

landsgenomsnittet för att stärka studiens generaliserbarhet. Inklusionskriterier för studien var 

att deltagarna skulle vara utbildade specialistsjuksköterskor inom distriktsvård och utöva sitt 

yrke inom primärvården. Totalt skickades enkäten ut till 256 distriktssköterskor fördelat på 33 

vårdcentraler. Etthundratjugofem distriktssköterskor besvarade enkäten som låg till grund för 

analysen, vilket ger en svarsfrekvens på 48,82 procent. 

Datainsamling

Innan enkäten skickades ut till distriktssköterskorna kontaktades alla enhetschefer vid länets 
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vårdcentraler via telefon där muntlig information om studien gavs. De enhetschefer som inte 

var anträffbara per telefon mottog information via e-post istället. För att öka 

svarsfrekvenserna ombads enhetscheferna att informera kort om studien vid morgonsamlingen 

samt att uppmana distriktssköterskorna att delta. Enligt Polit och Beck (2008, s.171) är det 

viktigt att informera om att en studie är frivillig och anonym så att ingen ska känna sig 

tvingade att delta. Tillsammans med enkäten skickades ett informationsbrev (Bilaga 2) ut för 

att informera om studiens syfte och förklara att deltagandet var frivilligt och anonymt. Alla 

specialistsjuksköterskor inom distriktsvård ombeddes att besvara enkäten och om de valde att 

besvara enkäten räknades detta som skriftligt samtycke till deltagande i studien. Enkäten 

konstruerades i enkätprogrammet EvaSys och skickades ut som en hyperlänk via e-post, där 

den besvarades elektroniskt av deltagarna. Två påminnelser skickades med sju dagars 

mellanrum och enkäten var öppen i 12 dagar. Efter studiens godkännande och publicering 

kommer det insamlade materialet att raderas som rekommenderat enligt Polit och Beck (2004, 

s. 152). 

Dataanalys

Data från enkäten analyserades utifrån deskriptiv statistik för att beskriva studiens deltagare 

och vidare gjordes en sambandsanalys med chi² test för att söka efter samband mellan 

variabler som exempelvis att en högre akademisk nivå korrelerar med en högre självskattad 

upplevelse av yrkeskompetens. Dock visade sig insamlad data vara snedfördelat, det vill säga 

att fördelningen av respondenter inte följde normalkurvan med hänsyn till ålder och antal år i 

yrket, vilket ledde till resultaten från chi² testet inte var tillförlitliga. Enligt Djurfeldt, Larsson 

och Stjärnhagen (2003, s. 156-157) och Bryman och Cramer (2005, s. 225-226) krävs icke-

parametriska analysmetoder för att sambandsanalyser med snedfördelat material ska bli 

korrekt. Lämpligaste tillvägagångssätt är att analysera materialet utifrån bivariat 

sambandsanalys med icke-parametriska analysmetoden Spearmans rangkorrelation. Då 

uttrycks korrelationen mellan två variabler med en korrelationskoefficient som kan anta ett 

värde mellan 1 och -1. 0 anger inget samband, 1 anger maximalt positivt samband och -1 

anger maximalt negativt samband. För att stärka trovärdigheten av korrelationerna sattes 

gränsen för signifikanta samband till p-värde < 0,05. Enligt Wahlgren (2008, s. 106) bör p-

värdet ligga under 0,05 för att samband mellan variabler kan sägas vara signifikanta. 

Data från enkäten matades sedan in i statistikprogrammet SPSS 17.0 för analys utifrån 

Spearmans rangkorrelation. Den kvalitativa, beroende variabeln var upplevelsen av 
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kompetens och studiens antaganden var att denna variabel betingades av kvantitativa 

oberoende faktorer som ålder, fortbildning, yrkeserfarenhet och akademisk nivå. 

Etiska överväganden

För att säkra ett kvalitativt forskningsetiskt tillvägagångssätt bör forskare informera om 

studiers syfte och intervjuförfarande. Etiken fungerar som skydd och grund för de mänskliga 

rättigheterna under forskningsprocessen (Polit & Beck, 2004, s.144-145). Studien följde Polit 

och Becks (2004, s. 173-174) beskrivning av forskningsetiskt förfarande. Ett informationsbrev 

(Bilaga 2) skickades via e-post om att det var frivilligt att delta i studien och att alla deltagares 

anonymitet var garanterad. Insamlad data kunde inte härledas till uppgiftslämnare och inga 

obehöriga hade tillgång till materialet. Materialet skulle inte heller användas till något annat 

ändamål än att försöka besvara studiens syfte och efter att studien var godkänd och publicerad 

skulle allt insamlat material förstöras. Studiens känslighet bedömdes av handledare och 

undergick sedan etisk granskning vid Institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska 

universitet. 
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Resultat

Bortfallsanalys

En enkät var inkomplett och räknades vid analysen bort som bortfall. Således erhölls totalt 

125 besvarade enkäter som har legat till grund för analys. I tabell 1 (nedan) förtydligas 

bortfallet. 

Tabell 1 Svarsfrekvens

Utskickade Besvarade (%) Ofullständiga Obesvarade Summa bortfall (%) Svarsfrekvens (%)

Enkäter 256 126 (49,22%) 1 130 131 (51,17%) 125 (48,82%)

Deltagarnas demografisk profil

Av studiens deltagare var 99,8 procent kvinnor och 0,2 procent män (n=1). I tabell 2 visas 

deltagarnas demografiska profil i relation till genomsnittet i det utvalda länet och 

genomsnittet i riket enligt statistik erhållit från SCB. 

Tabell 2 Demografisk profil, medelvärden / median

Ålder Antal år i yrket Antal eftergymnasiala utbildningsår Examensnivå
Respondenter >51 (median) 16-25 år (median) 4-4,9 år (median) B (median)
Länet 49,91 23,05 3,52 år Okänd
Riket 50,9 25,3 3,52 år Okänd

Gällande nivå på examen var det 10 respondenter som ej fyllt i dessa uppgifter, vilket kan 

bero på att utbildningar av äldre datum inte var klassificerade enligt samma principer (A-E 

nivå) som dagens och en del distriktssköterskor med äldre utbildning vet därmed inte vilken 

akademisk nivå deras examen har. Dessa deltagare inkluderades ändå i resultatanalysen, dock 

uteslutna från analys av akademiska nivåns inverkan på upplevelsen av kompetens. I figur 1 

syns spridningen av examensnivå mellan distriktssköterskorna.
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Figur 1 Examensnivå bland distriktssköterskorna

Av respondenterna hade 43,2 procent (n=54) ytterligare vidareutbildning (VUB) i tillägg till 

sin distriktssköterskeexamen. Av dessa var det 11procent (n=6) som hade 2 eller flera 

vidareutbildningar i tillägg till distriktssköterskeexamen. Av de som hade en eller flera 

vidareutbildningar i tillägg till distriktsutbildningen återfanns anestesisjuksköterskor (n=2), 

barnmorskor (n=5), barnsjuksköterskor (n=9), intensivvårdssjuksköterskor (n=5), 

onkologisjuksköterskor (n=2), operationssjuksköterskor (n=1), psykiatriska sjuksköterskor 

(n=1) och flera som hade annan, ospecificerad VUB inom hälso- och sjukvård (n=36).  

Sammanfattande värdering av studiens resultat

Sammantaget indikerar studiens resultat att yrkeserfarenheten är den variabel med störst 

inverkan på yrkeskompetensen, tät följt av distriktssköterskans ålder. Huvudsakligen 

inverkade dessa variabler på upplevelsen av medicinsk kompetens. Gällande antalet 

eftergymnasiala studieår fanns ingen signifikant påverkan på upplevelsen av yrkeskompetens, 

dock visade det sig att ytterligare vidareutbildning/specialiseringar inom hälso- och sjukvård i 

tillägg till distriktssköterskespecialiseringen verkade påverka upplevelsen av yrkeskompetens 

positivt. Även akademisk nivå på omvårdnadsexamen inverkade på upplevelsen av 

yrkeskompetens, fast då negativt på vissa områden inom medicinska kunskaper. Eftersom 

bachelornivå och magisternivå infördes relativt nyligen på grund- och 
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specialistsjuksköterskeexamen betyder det att de som har högre akademisk examen har färre 

år i yrket jämfört med de som utexaminerades innan dessa krav infördes. 

Ålderns inverkan på upplevelse av yrkeskompetens

Ålder verkade inverka positivt på upplevelsen av yrkeskompetens bland respondenterna, 

främst på upplevelsen av medicinsk kompetens. Inom området medicinsk kompetens skattar 

sig äldre distriktssköterskor jämförelsevis högre än sina yngre kollegor. I tabell 3 listas de 

områden där det fanns ett signifikant samband mellan ålder och självskattad medicinsk 

yrkeskompetens, det vill säga de kunskapsområden där äldre distriktssköterskor har skattat sin 

upplevelse av kompetens som högre än sina yngre kollegor. I figur 2 visas sambandet mellan 

ålder och upplevelsen av förmåga att förskriva läkemedel. Inom området omvårdnad fanns 

endast ett svagt negativt samband mellan ålder och upplevelse av förmåga att ge ett gott 

bemötande, vilket visar att äldre distriktssköterskor tenderar att skatta sin förmåga att ge ett 

gott bemötande som något sämre än sina yngre kollegor. 

Tabell 3 Kunskapsområden där äldre distriktssköterskors upplevelse av kompetens skiljer sig 

från de yngres upplevelse av kompetens

Frågeområden från enkät

Korrelations-

koefficient P-värde

Kunskap om de vanligaste samt kroniska sjukdomarnas 

uppkomst och behandling 0,189 0,035*

Förmåga att självständigt bedöma behov och förskriva vissa 

läkemedel? 0,231 0,01*

Förmåga att självständigt bedöma vaccinationsbehov och 

utföra vaccination?

0,255 0,004*

Förmåga att informera om egenvård och inspirera till 

hälsofrämjande åtgärder 0,194 0,03*

Ge ett gott bemötande till patient och anhöriga? -0,177 0,048*

* Signifikant med p-värde <0,05
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Figur 2 Förmåga att bedöma behov av och förskriva läkemedel i relation till ålder

Yrkeserfarenhetens inverkan på upplevelsen av yrkeskompetens

På grund av det låga antalet respondenter med arbetslivserfarenhet <5 år slogs gruppen med 

under ett års arbetslivserfarenhet (n=1) ihop med gruppen som hade 2-5 års erfarenhet (n=10). 

Antal år i yrket hade störst påverkan på distriktssköterskornas upplevelse av yrkeskompetens 

bland variablerna, främst skattade sig erfarna distriktssköterskor högre inom området medicin 

(Tabell 4). Att fatta beslut vid ändring i hälsotillstånd var ett område där det fanns ett statistisk 

signifikant samband mellan lång yrkeserfarenhet och upplevelse av kompetens, dock med en 

nedåtgående tendens vid arbetslivserfarenhet >26 år (Figur 3). Upplevelsen av förmågan att 

utföra undersökningar och behandlingar eller kunskaper om medicinska tekniker för injektion, 

katetrisering och liknande påverkades inte nämnvärt av respondenternas yrkeserfarenhet. 
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Figur 3 Förmåga att fatta beslut vid ändringar i hälsotillstånd

De områden inom området omvårdnad som hade en statistiskt signifikant skillnad mellan 

grupperna var de erfarna distriktssköterskornas upplevda förmåga att stimulera och inspirera 

till ett hälsosamt leverne (Figur 4). Det fanns även ett svagt, dock icke-signifikant samband 

som kan indikera att upplevelsen av förmågan att förmedla hjälpinsatser till den som drabbats 

av sjukdom stiger med längre yrkeserfarenhet (p=0,065). 

Tabell 4 Kunskapsområden där yrkeserfarenheten inverkar positivt på upplevelsen av 

yrkeskompetens

Frågeområden från enkät

Korrelations-

koefficient P-värde

Kunskap om de vanligaste samt kroniska sjukdomarnas 

uppkomst och behandling 0,21 0,019*

Kunskap om läkemedels egenskaper, 

användningsområden och biverkningar? 0,201 0,025*

Förmåga att självständigt bedöma behov och förskriva 

vissa läkemedel? 0,243 0,007*

Förmåga att fatta rätt beslut utifrån bedömning av 0,276 0,002*
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patienters hälsotillstånd?

Förmåga att uppmärksamma och agera på förändringar i 

hälsotillståndet hos vårdtagare? 0,278 0,002*

Förmåga att självständigt bedöma vaccinationsbehov och 

utföra vaccination? 0,236 0,009*

Förmåga att informera om egenvård och inspirera till 

hälsofrämjande åtgärder 0,245 0,006*

Uppmärksamma hälsofrämjande behov och stimulera 

vårdtagare till ett hälsosamt leverne? 0,284 0,001*

* Signifikant med p-värde < 0,05

Figur 4 Hälsofrämjande förmåga i relation till antal år i yrket

Antalet eftergymnasiala studieårs inverkan på upplevelse av yrkeskompetens

Inget statistiskt signifikant samband fanns mellan antalet studieår och upplevelsen av 

yrkeskompetens, varken inom området medicin eller inom omvårdnad. Dock fanns ett tydligt 

och signifikant positivt samband mellan upplevelse av yrkeskompetens och annan 

vidareutbildning inom hälso- och sjukvård i tillägg till distriktssköterskespecialiseringen 
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(Tabell 5). En möjlig orsak kan vara att respondenter med flera olika vidareutbildningar 

genom sitt arbete har erhållit en bred och omfångsrik arbetslivserfarenhet från olika områden 

inom vården i tillägg till bredare akademisk skolning inom omvårdnads- och medicinsk 

vetenskap. Flera vidareutbildningar möjliggör även att sjuksköterskan under sitt 

yrkesverksamma liv har hunnit samla erfarenhet från varierande sjukdomstillstånd och 

vårdproblematik där kraven på kompetens har sett olika ut.  Av figur 5 kan utläsas att av de 

som skattat sina kunskaper om läkemedel som mycket bra (n=14) har 71procent (n=10) flera 

vidareutbildningar i tillägg till sin distriktsskötersketitel. Flera vidareutbildningar verkar alltså

påverka upplevelsen av läkemedelskunskaper positivt. 

Tabell 5 Kunskapsområden där ytterligare vidareutbildningar inverkar positivt på 

upplevelsen av yrkeskompetens

Frågeområden från enkät

Korrelations-

koefficient P-värde

Kunskap om de vanligaste samt kroniska sjukdomarnas uppkomst 

och behandling 0,301 0,001*

Kunskap om vanliga symtom och dess innebörd 0,261 0,003*

Kunskap om läkemedels egenskaper, användningsområden och 

biverkningar? 0,272 0,002*

Förmåga att självständigt bedöma behov och förskriva vissa 

läkemedel? 0,283 0,001*

Förmåga att fatta rätt beslut utifrån bedömning av patienters 

hälsotillstånd? 0,233 0,009*

Förmåga att uppmärksamma och agera på förändringar i 

hälsotillståndet hos vårdtagare? 0,294 0,001*

Förmåga att självständigt bedöma vaccinationsbehov och utföra 

vaccination? 0,179 0,047*

Förmåga att informera om egenvård och inspirera till 

hälsofrämjande åtgärder? 0,294 0,001*

Hjälpa och stödja patient och anhöriga i svåra situationer? 0,202 0,025*

Uppmärksamma hälsofrämjande behov och stimulera vårdtagare 

till ett hälsosamt leverne? 0,297 0,001*

Förmedla hjälpinsatser som kan underlätta ett liv med långvarig 0,188 0,035*
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sjukdom?

* Signifikant med p-värde <0,05

. Figur 5 Kunskaper om läkemedel i relation till andra vidareutbildningar

Examensnivåns inverkan på upplevelse av yrkeskompetens

Den akademiska nivån på omvårdnadsexamen påverkade respondenternas upplevelse av 

yrkeskompetens, även här främst inom området medicinsk yrkeskompetens. Dock visar 

analysen på ett negativt samband, det vill säga att respondenter med högre akademisk nivå på 

sin examen skattar sin yrkeskompetens lägre än kollegor med lägre nivå på sin examen. Detta 

kan möjligtvis bero på att högre nivå på omvårdnadsexamen infördes för relativt få år sedan, 

och de av distriktssköterskorna som har erhållit högre akademiska meriter därför har kortare 

arbetslivserfarenhet. Den akademiska nivån verkade inte påverka skattningarna för upplevelse 

av omvårdnadskompetens hos respondenterna.  

I tabell 6 visas sambanden mellan akademisk examensnivå och upplevelse av 

yrkeskompetens. 
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Tabell 6 Kunskapsområden där högre akademisk nivå inverkar negativt på upplevelsen av 

yrkeskompetens

Frågeområden från enkät

Korrelations-

koefficient

P-

värde

Förmåga att självständigt bedöma behov och förskriva vissa 

läkemedel? -0,269 0,004*

Förmåga att fatta rätt beslut utifrån bedömning av patienters 

hälsotillstånd? -0,202 0,031*

Förmåga att självständigt bedöma vaccinationsbehov och 

utföra vaccination? -0,217 0,02*

* Signifikant med p-värde <0,05

Diskussion

Syftet med denna studie var att beskriva distriktssköterskors upplevelser av den egna 

yrkeskompetensen i relation till ålder, yrkeserfarenhet, antal utbildnings år och akademisk

nivå. Sammantaget indikerar studiens resultat att yrkeserfarenhet, ålder och ytterligare 

vidareutbildningar inverkar positivt på upplevelsen av yrkeskompetens. Den akademiska 

nivån på omvårdnadsexamen visade en svag negativ effekt på upplevelsen av medicinsk 

kompetens medan antalet studieår inte hade någon inverkan på upplevelse av 

yrkeskompetens.

Eftersom antagandet från början var att flera antal studieår borde påverka upplevelsen av 

yrkeskompetens beslutades att köra en sambandsanalys mellan upplevelse av kompetens och 

ytterligare vidareutbildning inom hälso- och sjukvård för att se om de som specialiserat sig 

inom flera olika fält skattade sin kompetens som högre. Här fanns ett tydligt och signifikant 

samband, även inom området omvårdnad. Detta överensstämmer med Shipman et al. (2008) 

resultat som i sin studie konkluderar med att brist på utbildning kan leda till att sjuksköterskor 

har färre teoretiska kunskaper och därmed känner mindre förtroende för den egna 

kompetensen. 

Resultatet av denna studie visar att akademisk nivå på utbildningen i dagsläget har en svag 
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negativ inverkan på upplevelsen av medicinsk yrkeskompetens. Dock infördes kravet på 

bachelornivå på sjuksköterskeexamina på nationellt plan först 2006 i samband med 

bolognaprocessen (SFS 2006:1053). Även kravet på magisternivå för 

distriktssköterskeutbildningen infördes först år 2008, vilket betyder att många sjuksköterskor 

med bachelorgrad har kort yrkeserfarenhet, enbart kring ett till två års yrkeserfarenhet som 

legitimerad distriktssköterska. Detta kan vara en bidragande orsak till att sambandet mellan 

nivån på utbildningen och den självskattade yrkeskompetensen är lägre än förväntat. Här 

krävs det flera studier längre fram för att kunna ge ett rättvist jämförande mellan akademisk 

utbildningsnivå och upplevelse av yrkeskompetens. Ett intressant observandum är att yngre 

och äldre, erfarna och oerfarna distriktssköterskor ligger relativt lika i sina skattningar av 

omvårdnadskompetens. Detta kan möjligen orsakas av att yngre distriktssköterskor med 

kortare erfarenhet har högre akademisk nivå på sin omvårdnadsexamen och känner sig 

välrustade att utöva omvårdnadsarbetet efter avslutade studier. Ett sådant antagande kan 

styrkas av en studie av Löfmark, Smide och Wikblad (2004) som beskriver att dagens 

nyutexaminerade sjuksköterskor känner sig bättre förberedda på sitt yrkesliv och känner sig 

mindre stressade över transitionen från student till färdig sjuksköterska än sjuksköterskor för 

tio år sedan. Detta förklarar de med den förhöjda akademiska nivån på 

sjuksköterskeutbildningen. En hög akademisk nivå på utbildningen och goda teoretiska 

kunskaper kan därför påverka distriktssköterskans kunskaper och bidra till att påverka hennes 

förtroende för den egna kompetensen positivt. 

Även Bartlett, Simonite, Westcott och Taylor (2000) har jämfört nyutbildade sjuksköterskor 

med och utan bachelorgrad för att ta reda på hur deras kompetensområden skiljer sig åt. 

Författarna konkluderar att nyutbildade sjuksköterskor med bachelorexamen visar högre grad 

av professionell utveckling ett år efter avslutade studier jämfört med de som inte har erhållit 

bachelorgrad. Gerrish (2000) fann dock det motsatta och beskriver att dagens 

nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde att de var otillräckligt förberedda efter studierna 

och att transitionen från student till färdig sjuksköterska fortfarande var stressande. Det vore 

därför intressant att ompröva studiens resultat för att se om utfallet skulle bli annorlunda om 

10 år. Detta eftersom distriktssköterskorna då skulle ha en högre genomsnittlig 

utbildningsnivå i kombination med längre arbetslivserfarenhet och professionell utveckling.

Den akademiska nivån på disktriktsköterskans examen kommer i framtiden även påverka 

antalet genomsnittliga utbildningsår för distriktssköterskor eftersom högre akademiska 
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meriter tar längre tid att erhålla.  Därmed borde framtida studier kunna hitta samband mellan 

akademisk nivå, antal utbildningsår och upplevd yrkeskompetens.  

Resultatet av denna studie visar vidare att distriktssköterskorna med lång arbetslivserfarenhet 

skattar sin yrkeskompetens högre än kollegor med kortare erfarenhet inom 

distriktssköterskeyrket. Yrkeskompetensen verkade ha störst positiv effekt på upplevelsen av 

medicinsk kompetens. Omvårdnadskunskaperna verkar inte påverkas i samma grad av 

yrkeserfarenheten. En möjlig orsak till detta kan som tidigare nämnts bero på att 

nyutexaminerade distriktssköterskor har mycket omfattande kunskaper inom omvårdnad och 

att de har läst omvårdnad på så hög akademisk nivå så att självförtroendet inom 

omvårdnadsområdet är högt och speglar sig i skattningarna av den egna kompetensen. 

Hengstberger-Sims et al (2008) beskriver att det finns ett samband mellan hur många gånger 

en sjuksköterska utför en arbetsuppgift och hennes självskattade upplevelse av yrkeskunnande 

inom detta område. Ju oftare en färdighet utövas ju större blir den självskattade kompetensen 

inom området. Meretoja, Leino-Kilpi och Kaira (2003) har även funnit indikationer på att 

olika arbetsplatser erbjuder olika möjligheter för sjuksköterskor att få praktisera sina 

färdigheter, och därmed kan den individuella kompetensutvecklingen skilja sig åt mellan olika 

avdelningar och sjukhus.  

I denna studie hittades ett samband mellan distriktssköterskornas ålder och den självskattade 

yrkeskompetensen. Särskilt inom det medicinska området var sambandet påtagligt. Dock 

återfanns mycket få respondenter i den lägsta åldersgruppen, 25-30 år. Det vore intressant att 

se hur utfallet hade blivit om fler yngre respondenter hade deltagit i studien.  Det faktum att 

ålder verkade inverka på känslan av kompetens kan enligt Meretoja, Leino-Kilpi och Kaira 

(2003) möjligen förklaras med att äldre distriktssköterskor oftast har längre 

arbetslivserfarenhet med chans att praktisera sina färdigheter, och att ökad ålder kan medföra 

professionell mognad med större livserfarenhet, självförtroende och självkännedom. 

Metodologisk reflektion

Syftet med denna studie har varit att beskriva distriktssköterskors upplevelse av den egna 

yrkeskompetensen i relation till distriktssköterskans ålder, antal år i yrket, examensnivå och 

antal utbildningsår. För att kunna erhålla den information som krävs för en sådan analys 
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valdes en kvantitativ ansats till studien och en enkät skickades ut till ett helt läns 

distriktssköterskepopulation. Studiens svarsfrekvens på 48,82 procent är för lågt för att kunna 

dra säkra slutsatser, men resultatet från analysen kan tolkas som en indikation på hur 

verkligheten ser ut. Enligt Polit och Beck (2004, s.366) bör svarsfrekvensen ligga över 65 

procent för att anses vara representativt för populationen, men lägre svarsfrekvenser på 50-75

procent är enligt Trost (2007, s. 137) vanligt förekommande. 

Enkäter som administrerats via e-post tenderar att ge en lägre svarsfrekvens, vilket kan 

förklara varför denna studie fick en lägre svarsfrekvens än förväntat. Det finns stöd för att 

svarsfrekvenser ökar ifall respondenter uppmanas att delta i studien av en person som de 

känner igen och ifall de får påminnelser om den studie som har skickats ut. Att även ge 

deltagarna gott om tid att besvara enkäten bidrar till högre svarsfrekvenser (Polit & Beck, 

2004, s.53, 366-367). Detta föranledde initiativet att ringa enhetschefer vid deltagande 

vårdcentraler för att be dessa uppmana sina distriktssköterskor att delta i studien. Det 

skickades även ut två påminnelser om att fylla i enkäten via e-post. Trots dessa ansträngningar 

blev svarsfrekvensen lägre än förväntat. Bidragande orsakar till den låga svarsfrekvensen kan 

vidare vara hög arbetsbelastning i och med all extra vaccinering i samband med den nya 

influensan A (H1N1) samt planering inför detta. Det kan även ha betydelse att flera studier på 

distriktssköterskors upplevelser löpte parallellt och det inkom e-postmeddelanden till studiens 

ansvariga från distriktssköterskor som vänligt men bestämt avvisade studien av denna orsak. 

Given den låga svarsfrekvensen kan studiens tillförlitlighet därmed ses som begränsad och av 

resultaten kan där endast utläses en indikation på att det kan finnas ett samband mellan ålder, 

yrkeserfarenhet, vidareutbildning och upplevelse av yrkeskompetens. Fler och större studier 

behövs för att kunna visa på mer tillförlitliga samband. 

Eftersom studien skulle genomföras under begränsad tid och med begränsade resurser valdes 

ett län ut som representant för hela distriktssköterskepopulationen. Då studiens population 

inte var slumpmässigt utvald uppstår frågan huruvida distriktssköterskorna i det utvalda länet

är representativa för hela Sverige. Polit och Beck (2004, s.40-41) skriver att för att en studie 

ska vara generaliserbar måste den utvalda gruppen inte skilja sig för mycket från genomsnittet 

i populationen som gruppen representerar. Alltså bör distriktssköterskorna i länet ligga nära 

landsgenomsnittet i ålder, antal år i yrket, examinationsnivå och antal utbildningsår. Med 

hjälp från statistiker vid Statistiska Centralbyrån (SCB) visade det sig att distriktssköterskorna 
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i det utvalda länet var i genomsnitt 49,91 år gamla (varians 87,7), det vill säga i genomsnitt ett 

år yngre än landsgenomsnittet för distriktssköterskor som år 2008 låg på 50,9 år.  Antalet 

utbildningsår var exakt lika med 3,52 år i genomsnitt. Länets distriktssköterskor hade en 

arbetslivserfarenhet på i genomsnitt 23,05 år (varians: 134,1) i jämförelse med 25,3 år 

(varians: 112,6) i riket. Det fanns ingen relevant statistik som kunde ge en bild av eventuella 

skillnader i utbildningsnivå mellan länet och landsgenomsnittet, men från studiens deltagare 

gick att utläsa att 97,6 procent av respondenterna hade en eftergymnasial utbildning på 3 år 

eller mer mot 89,5 procent av landsgenomsnittet. Detta betyder inte nödvändigtvis att 

utbildningslängden skiljer sig åt i så stor grad mellan länet och riket, men däremot kan en 

tänkbar orsak vara att distriktssköterskor med längre utbildning ställer sig mer positiva till att 

delta i studier och värdesätter utvecklingsarbete för distriktssköterskeprofessionen högre

Andra förutsättningar för att en studie ska vara generaliserbar är enligt Polit och Beck (2004, 

s.40-41) att studiens reliabilitet och validitet är hög. Reliabiliteten förstärktes genom att 

studien utformades med hjälp av relevant metodlitteratur för att minska risken för strukturella 

bias som exempelvis metodfel. Enligt Polit och Beck (2004, s.350) bidrar 

informationssamling genom en enkät till att öka reliabiliteten genom att bias från andra 

forskare undviks. För att säkra enkätens kvalitet utelämnades öppna frågor eftersom Polit och 

Beck (2004, s.349) menar att öppna frågor kan vara svåranalyserade och svårtolkade i relation 

till andra variabler. Frågor med givna svarsalternativ kan vara svårare att konstruera men 

lättare att administrera och analysera. 

För att förstärka studiens validitet är det ideala att använda sig av en enkät som är grundligt 

testat och granskat (Polit & Beck, 2004, s.53). Dock innehåller de skalor som finns testade 

(Nurse Competence Scale, NCS, och the 6D-scale) för att mäta sjuksköterskors eller 

specialistsjuksköterskors upplevelse av yrkeskompetens inga som helst frågor kring den 

medicinska yrkeskompetens som respondenten innehar. Eftersom denna studies syfte var att 

beskriva distriktssköterskors upplevelse av den sammanfattande yrkeskompetensen var det 

nödvändigt att försöka skapa en bild av distriktssköterskans kunskaper inom de båda områden 

medicin och omvårdnad. De färdiga skalor som fanns kunde därmed inte sägas komplettera 

studiens syfte.  Den enkät som användes i studien har inte testats förut, men är noggrant 

konstruerat utifrån socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor och barnmorskor 

(SOSFS 1995:15). 
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Studiens resultat jämfördes sedan med liknande studier för att se om annan forskning har 

kunnat nå liknande resultat. Att ha samstämmighet i fynd talar för att studiens resultat är 

tillförlitliga (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003, s.108-110; Andersson, 2006, s.126).  

Med hjälp av en utförlig metodbeskrivning, bortfallsanalys och resultatredovisning samt 

metodkritik förstärks studiens validitet och bekräftelsebarhet, det vill säga att det blir möjligt 

för andra forskare att bekräfta studiens fynd i nya studier (Polit & Beck, 2004, s.36). 

Slutsats och implikation för klinisk verksamhet

Sammanfattningsvis indikerar studiernas resultat att lång arbetslivserfarenhet och högre ålder 

ökar chansen att distriktssköterskan har fått praktisera sina färdigheter många gånger under 

lång tid och att detta skapar trygghet i yrkesutövandet. Med kunskap om vilka faktorer som 

kan bidra till att specialistsjuksköterskor känner större trygghet kring sin yrkeskompetens höjs 

frågan om hur denna kompetens kommer till användning och vilka faktorer som försvårar 

användandet av kompetenser i det dagliga arbetet. En stödfunktion för att säkra att 

distriktssköterskan tar sin fulla kompetens i anspråk vore enligt Östlinder, Norberg, 

Pilhammar Andersson och Öhlén (2006, s.37) att skapa tillfällen för erfarenhetsutbyte och 

reflektion för att skapa större trygghet hos distriktssköterskor när de skall fatta beslut och 

handla för att uppnå det bästa resultat för patienten. Detta kan beskrivas som 

omdömeskompetens, eller förmåga att bedöma situationer och fatta rätt beslut ur en mängd 

valmöjligheter. Tillsammans med andra från samma profession kan reflektion och 

gemensamma värderingar stärka omdömesförmågan och förtroendet för den egna 

kompetensen. Detta skulle kunna underlätta integrering mellan teori och praktik på ett sätt 

som ger god vård förankrad i såväl vetenskap som beprövad erfarenhet. 

Slutsatser för vidare forskning

Större studier behövs för att bekräfta denna studies fynd samt för att utveckla 

distriktssköterskeutbildningen och stärka de områden i utbildningen där färdiga 

distriktssköterskor känner sig mest otrygga. Resultatet i denna studie visar att nyutbildade 

distriktssköterskor skattar sig lägst vad gäller medicinska kunskaper. Detta borde kunna 

åtgärdas med ytterligare medicinkurser under studietiden, eller en strävan från arbetsgivare att 

fortbilda sin personal och uppmuntra till vidareutbildning. 
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Bilaga 1

Luleå tekniska universitet
Institutionen för hälsovetenskap
Avdelningen för omvårdnad

Distriktssköterskans upplevelse av den egna yrkeskompetensen

Enkätstudie. Markera de alternativ som stämmer överens med dina åsikter.
Fyll i de alternativ som stämmer för dig. 

Kvinna
Kön? Man

Ange din ålder? <25
25-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
>60

Hur många år har du arbetat som <1 år
grundutbildat sjuksköterska? 2 - 5 år

6-10 år
11-15 år
16-20 år
21-25 år
>26 år

Hur många år har du arbetat som <1 år
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distriktssköterska? 2-5 år
6-10 år
11-15 år
16-20 år
21-25 år
>26 år

Hur många år har du arbetat totalt som <1
sjuksköterska och specialistsjuksköterska? 2-5 år

6-10 år
11-15 år
16-20 år
21-25 år
>26 år

Har du någon annan vidareutbildning i tillägg till Ja

din distriktskötersketitel? Nej

Om ja, ange vilken/vilka andra vidareutbildningar Ambulanssjuksköterska

Anestesisjuksköterska

Barnmorska

Barnsjuksköterska

Geriatrisk sjuksköterska

Intensivvårdssjuksköterska

Onkologisjuksköterska

Operationssjuksköterska

Psykiatrisk sjuksköterska
Röntgensjuksköterska
Annan vidareutbildning 
inom hälso- och sjukvård

Ange det totala antalet år av heltidsstudier <2 år
inom hälso- och sjukvård du har genomfört? 2-2,9 år

3-3,9 år
4-4,9 år
5-5,9 år
>6 år
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Vad har du för högsta akademiska nivå på din Nivå A
omvårdnadsexamen? Nivå B

Nivå C - Bachelorgrad
Nivå D - Magistergrad
Nivå E - Master eller PhD

Upplevelse av medicinsk kompetens
Hur upplever du din yrkeskompetens gällande:

Kunskap om de vanligaste samt kroniska Mycket bra
sjukdomarnas uppkomst och behandling? Ganska bra

varken bra eller dålig
Ganska dålig
Mycket dålig

Kunskap om vanliga symtom och dess innebörd Mycket bra
Ganska bra
varken bra eller dålig
Ganska dålig
Mycket dålig

Kunskap om läkemedels egenskaper, Mycket bra
användningsområden och biverkningar? Ganska bra

varken bra eller dålig
Ganska dålig
Mycket dålig

Förmåga att självständigt bedöma behov och Mycket bra
förskriva vissa läkemedel? Ganska bra

varken bra eller dålig
Ganska dålig
Mycket dålig

Förmåga att fatta rätt beslut utifrån bedömning av Mycket bra
patienters hälsotillstånd? Ganska bra

varken bra eller dålig
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Ganska dålig
Mycket dålig

Förmåga att uppmärksamma och agera på Mycket bra
förändringar i hälsotillståndet hos vårdtagare? Ganska bra

varken bra eller dålig
Ganska dålig
Mycket dålig

Förmåga att inom distriktssköterskeyrket utföra Mycket bra
vanligt förekommande undersökningar och behandlingar? Ganska bra

varken bra eller dålig
Ganska dålig
Mycket dålig

Förmåga att självständigt bedöma vaccinations- Mycket bra
behov och utföra vaccination? Ganska bra

varken bra eller dålig
Ganska dålig
Mycket dålig

Medicinska tekniker för injektion, infusion, Mycket bra
perifer venkatetrisering, blåskatetrisering Ganska bra
med mera? varken bra eller dålig

Ganska dålig
Mycket dålig

Kunskap om hjälpmedel och medicinsktekniska Mycket bra
produkters säkerhet och användning? Ganska bra

varken bra eller dålig
Ganska dålig
Mycket dålig

Förmåga att informera om egenvård och Mycket bra
inspirera till hälsofrämjande åtgärder? Ganska bra

Varken bra eller dålig
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Ganska dålig
Mycket dålig

Upplevelse av omvårdnadskompetens
Hur upplever du din förmåga att: 

Ge ett gott bemötande till patient och anhöriga? Mycket bra
Ganska bra
varken bra eller dålig
Ganska dålig
Mycket dålig

Förmedla trygghet och närvaro i relationen Mycket bra
till patient och anhöriga? Ganska bra

varken bra eller dålig
Ganska dålig
Mycket dålig

Hjälpa och stödja patient och anhöriga i svåra Mycket bra
situationer? Ganska bra

varken bra eller dålig
Ganska dålig
Mycket dålig

Skapa goda relationer till patient och anhöriga? Mycket bra
Ganska bra
varken bra eller dålig
Ganska dålig
Mycket dålig

Förmåga att erbjuda vård anpassad till Mycket bra
vårdtagarens individuella val och livsvärld? Ganska bra

varken bra eller dålig
Ganska dålig
Mycket dålig
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Uppmärksamma hälsofrämjande behov och Mycket bra
stimulera vårdtagare till ett hälsosamt levende? Ganska bra

varken bra eller dålig
Ganska dålig
Mycket dålig

Förmedla hjälpinsatser som kan underlätta ett liv Mycket bra
med långvarig sjukdom? Ganska bra

varken bra eller dålig
Ganska dålig
Mycket dålig

Uppmärksamma lidande och agera för att minska Mycket bra
lidande hos den som drabbats av sjukdom och Ganska bra
dennes anhöriga? varken bra eller dålig

Ganska dålig
Mycket dålig

Bidra till att minska lidande vid livets slut genom Mycket bra
lyhördhet för vårdtagarens önskemål? Ganska bra

varken bra eller dålig
Ganska dålig
Mycket dålig

Tack för din medverkan!
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Bilaga 2
2009-09-07

Förfrågan om medverkan i forskningsprojekt 
Att vara specialistsjuksköterska inom distriktsvård innebär ett stort ansvar och höga krav på 
kunskaper och kompetens. Det är därför viktigt att få en djupare förståelse för 
distriktssköterskans upplevelse av den egna yrkeskompetensen för att kunna garantera en 
ständig utveckling och förbättring av professionen. Att kunna tillrättalägga förhållanden så att 
nya distriktssköterskor lotsas på ett tryggt sätt in i yrket och snabbt erhåller den kompetens 
som krävs för att utöva yrket på ett tryggt och patientsäkert sätt är också av betydelse. Syftet 
med denna studie är därför att beskriva distriktssköterskors upplevelser av den egna 
yrkeskompetensen. 

För att få en ökad kunskap och förståelse av distriktssköterskans upplevelse av 
yrkeskompetens behöver vi någon som kan delge oss dessa erfarenheter. Om du önskar att 
medverka i projektet kan du fylla i enkäten som är bifogat. Formuläret innehåller 21 frågor 
och tar ca 5-10 minuter att fylla i. Alla enkäter är anonyma och inga namn eller stadsnamn 
kommer att nämnas i den nerskrivna texten. Din medverkan är frivillig och du kommer att 
vara anonym i data som samlas in. Dock har vi inte möjlighet att radera några enkäter efter att 
de har skickats in till oss då vi inte vet vilken enkät som tillhör vem. Om du bestämmer dig 
för att delta kommer din ifyllda enkät räknas som ett skriftligt samtycke till deltagande i 
studien. Den färdiga studien kommer att publiceras på Luleå tekniska universitets hemsida för 
elektroniska publikationer, http://epubl.ltu.se.   

Vi som skriver detta brev är två specialistsjuksköterskestuderande vid Luleå tekniska 
universitet och du är välkommen att ta kontakt med någon av oss om du har frågor eller 
funderingar kring denna studie.

Med vänliga hälsningar

…………………………………….. ………………………………………..
Linn Ekström Silje Gustafsson
Distriktssköterskestuderande Distriktssköterskestuderande
Tel.070/2242322 Tel. 073/8367443
Email: lineks-5@student.ltu.se Email: siland-4@student.ltu.se

Handledare: Lisa Skär, Docent i omvårdnad
Tel.0920/491000 vx, 
Luleå tekniska universitet
Institutionen för hälsovetenskap, Avd för omvårdnad


